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ประจ ำปีัพ.ศ.ั2564 
……………………………………………….. 

1.ัหลักกำรและเหตุผลัั 
 อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง
หรือ พลั้งเผลอท าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐ  
เป็นจ านวนมาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากร และผู้มาติดต่อเป็นจ านวนมาก ตลอดจน
มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน และเอกสารต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการ 
ตรวจตราอย่างระมัดระวังอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย   
 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้
อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การด า เนินงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นไปโดยราบรื่นและมีความต่อเนื่อง และมีความมั่นใจว่าบุคลากรที่มีจะมี 
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัย ท าให้สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
ด้านอัคคีภัยได้ และรวมถึงการจัดให้มีการซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถ
ปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
2.ัวัตถุประสงค์ัั 
 2.1 เพ่ือป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งลดผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย  
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัยของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย   
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความ
ตระหนักและมีความพร้อมสามารถระงับเหตุ รวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย  
 
3.ัข้ันตอนกำรปฏิบัติัแบ่งเป็นั3ัข้ันตอนัดังนี้ัั 
 3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้   
 3.2 การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้   
 3.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ   
 



4.ัรำยละเอียดกำรปฏิบัติัั 
 4.1ักำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ัประกอบด้วยัั 
   4.1.1ัแผนกำรตรวจตรำ เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราความปลอดภัย 
และความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ ดังนี้    
   1) ให้ทุกส่วนงานในส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส ารวจ
ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสาเหตุการเกิด
อัคคีภัย ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยให้รีบแจ้งที่ส่วนงานอ านวยการ ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  
เพ่ือด าเนินการแก้ไข หรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ   
   2) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยน
น้ ายาตามวาระ และอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวก 
ไม่มีสิ่งกีดขวาง    
  3) จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น“ทำงหนีไฟ” 
และแจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟให้บุคลากรทุกคนทราบ  

4) จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานส าคัญ สถานีดับเพลิงใกล้เคียง 
โรงพยาบาลใกล้เคียง สถานีต ารวจในพื้นที่ โดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจนและทั่วถึง    
   5) ให้ทุกส่วนงานในส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจตรา 
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือช า รุด ตลอดจน
จัดเก็บ และก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุ อื่นๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น   

6) แผนการจัดท าระบบส ารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผนการจัดท าข้อมูล
ส ารอง ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภารกิจที่ส าคัญของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง   

   4.1.2ัแผนกำรอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการอพยพหนีไฟส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้ 
  1) การฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร ทราบต าแหน่งที่ตั้งเมน
สวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติ ในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน  รวมทั้งทราบถึงจุดที่ตั้งของ 
ถังดับเพลิงในแต่ละบริเวณของพ้ืนที่อาคาร    
  2) การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง   



   4.1.3ัแผนกำรรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความส าคัญของการป้องกันและ
รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตส านึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
เป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้    
  1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งและมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่ ได้แก่ ผู้น าในการอพยพหนีไฟ ผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ดับเพลิงข้ันต้น) ผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
   2) ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกและ
มีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย   

  4.2ักำรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยัประกอบด้วยั 

  4.2.1 กำรปฏิบัติระหว่ำงเกิดอัคคีภัยในเวลำรำชกำร 
  1)ั กำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้และกำรดับเพลิงข้ันต้น  

ให้คนแรกที่พบเห็นเหตุการณ์  ตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิ งได้ด้วยตนเองหรือไม่  
หากผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ให้ท าการดับเพลิงเบื้องต้นโดยใช้ถังเคมีดับเพลิง และตัด
กระแสไฟฟ้าลงก่อนที่ต าแหน่งเมนสวิทซ์ตัดตอนทางไฟฟ้า (cut-out) หากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้รีบปิด
หน้าต่าง ประตูในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุดและให้ร้องขอความช่วยเหลือ  หรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงข้ันต้นที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบ  

เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เข้าท าการดับเพลิง 
และแจ้งผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะผู้อ านวยการ
ดับเพลิง และผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ หากไม่สามารถดับได้ให้แจ้งเหตุไปที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและ
ประสานงาน เพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ทางหมายเลข ๑๙๙  
พร้อมแจ้งเตือนภัย แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกส่วนงานในอาคารที่เกิดเหตุและข้างเคียงสั่งอพยพบุคลากรตาม
แผนการอพยพ 

 ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและประสานงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาอัคคีภัย เพ่ือเป็น
หน่วยประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้น และรายงานผู้อ านวยการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในฐานะผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ตามแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย สั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ข้ันรุนแรง 

กรณีเพลิงไหม้มีความรุนแรงขยายเป็นบริเวณกว้างจนเกินขีดความสามารถของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ที่จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง ให้ศูนย์ประสานงาน
ประสานนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์เข้าบัญชาการเหตุการณ์ (ในฐานะผู้อ านวยการท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550)  



เมื่อเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เข้าปฏิบัติการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ในฐานะผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ตามแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยฯ) ส่งมอบอ านาจการควบคุมสั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง  (Transfer)  
ให้นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ และร่วมในการบัญชาการเหตุการณ์ โดยให้การปฏิบัติการเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุตรดิตถท์ าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  
  2)ักำรอพยพหนีไฟัั 
  เมื่อเพลิงไหม้ข้ันรุนแรง ให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุตรดิตถ์ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการรองรับภาวะฉุกเฉิน 
ดังนี้       

2.1) ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน ด าเนินการควบคุมพ้ืนที่ ประสานงานและอ านวยการ
ปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง แจ้งประกาศและแนะน าให้อพยพตามแผนที่ก าหนดไว้   
   2.2) ก าหนดให้มีจุดรวมพล ที่ปลอดภัยส าหรับการอพยพบุคลากรหนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้
รุนแรง และให้ด าเนินการ ดังนี้   
    - ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   
    - ด าเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจาก บริเวณ
ตึกท่ีเกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย   
   2.3) ผู้น าอพยพหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีก าหนดไว้  
เพ่ือไปยังจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ า  

2.4) เมื่ออพยพถึงจุดรวมพล ให้ผู้น าอพยพหนีไฟมีหน้าที่ตรวจสอบยอดจ านวนบุคลากร 
พร้อมรายงานต่อศูนย์ประสานงาน เพ่ือรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ ์หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบ
ตามจ านวนจริง จะได้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป     

2.5) ฝ่ายปฐมพยาบาล ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลม บาดเจ็บ หรือหมดสติ
ให้ รีบน าส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว  

 
4.2.2 กำรปฏิบัติระหว่ำงเกิดอัคคีภัยนอกเวลำรำชกำร  
1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน เป็นผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา

อัคคีภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงเวลานอกเวลา
ราชการ (เวลา 16.30 -08.30 น.) วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  

2) ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ หากเห็นว่า
สามารถดับเพลิงได้ให้ท าการดับเพลิง พร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังผู้อยู่เวรรักษา
ความปลอดภัยประจ าวัน  



3) เมื่อผู้อยู่เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน ได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้เข้าท าการ
ดับเพลิง หากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ 
ผ่านหมายเลข 199 พร้อมทั้งแจ้งผู้ตรวจเวรให้รายงานผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบและสั่งการต่อไป ทั้งนี้ให้การปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุตรดิตถท์ าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

4) เมื่อเพลิงสงบ ให้ด าเนินการส ารวจความเสียหาย เพ่ือการปรับปรุงและบูรณะพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ 

 

4.3ักำรปฏิบัติภำยหลังเพลิงสงบประกอบด้วย 
4.3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
1) ประสานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพ 
2) ส ารวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
3) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
4) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 

4.3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ 
1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น 
2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้และด าเนินการน าส่งแพทย์เพ่ือเข้ารับ

การรักษาอย่างถูกต้อง 
3) ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 
4) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ 
5) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 
6) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
7) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 
8) ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนปฏิบัติงานไม่ได้ ให้เนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติ

ราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้ 

 
5. กำรแบ่งมอบภำรกิจหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องัมีดังนี้ 

5.1 การก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการก าหนดหน่วยงานกลางและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 



5.1.1 ผู้อ านวยการดับเพลิง และผู้บัญชาการเหตุการณ์ มีหน้าที่ 
1) สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท าการดับเพลิง 
2) เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สั่งการใช้แผนการอพยพหนีไฟ 
3) แจ้งให้ฝ่ายสื่อสารและประสานงานทราบ เพ่ือขอก าลังสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก

มาช่วยเหลือ 
4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความอ านวยสะดวก 

5.1.2 ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ประกาศหรือแจ้งเหตุให้ทุกส่วนงานได้ทราบ เป็นระยะๆ 
2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก 
3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประสานงาน เพ่ือควบคุมสถานการณ์ตามค าสั่งของผู้บัญชาการ 

เหตุการณ์ 
4) อยู่ประจ าศูนย์ประสานงาน เพ่ือติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด 
5) ด าเนินการจัดการจราจรโดยรอบ ให้ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไป

ยังสถานที่ปลอดภัย   

5.1.3 ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง ท าหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้นโดยใช้เครื่องดับเพลิง
แบบมือถือที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ เพ่ือท าการดับเพลิงในขั้นต้นก่อน หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงาน
ผู้อ านวยการดับเพลิงขั้นต้น (ผู้บัญชาการเหตุการณ์)  

5.1.4 ฝ่ายอพยพ ท าหน้าที่ในการอพยพและตรวจสอบจ านวนบุคลากร ที่อพยพออกมาว่า
ครบหรือไม่ และรายงานให้ศูนย์ประสานงานได้ทราบ เพ่ือรายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งหากพบว่ายังมีผู้
ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ ให้มีการสั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ท าการค้นหาต่อไป 

5.1.5 ฝ่ายปฐมพยาบาล ท าหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุการณ์ และ ณ ศูนย์ประสานงาน  
โดยจ าแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หากบาดเจ็บมากให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง
พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บการรักษา และรายงานเป็นระยะๆ ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

5.1.6 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท าหน้าที่ จัดการจราจร เคลื่อนย้ายพาหนะออกบริเวณ
อาคารที่เกิดเหตุ ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออกอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุด
ปฏิบัติการงานอ่ืนๆ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ พ้ืนที่เกิดเหตุ  เพ่ือป้องกันการโจรกรรม
ทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

5.2ัข้อพึงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ทุกคนัมีดังนี้ 
5.2.1 เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

อุตรดิตถ์ ในเรื่องความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในที่ท างาน ดังนี้ 
1) ต้องช่วยกันดูแลส ารวจตรวจตราบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟ

หรือมีความร้อนใกล้พ้ืนที่หรือห้องดังกล่าว  



2) ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณส านักงานหรือบริเวณที่มีป้าย “บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่” โดยให้ สูบบุหรี่  
ในสถานที่ที่จัดไว้เท่านั้น  

3) ห้ามก่อประกายไฟหรือสูบบุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงอันตราย  เช่น บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย หรือบริเวณใกล้วัสดุที่ติดไฟง่าย ฯลฯ  

4) ห้ามดัดแปลงพ้ืนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของส านักงานเป็นห้องครัวหรือท าการประกอบเลี้ยง ที่ต้องใช้
ก๊าซหุงต้มอย่างเด็ดขาด  

5) ต้องใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิง
ไหม้ เช่น กาต้มน้ าไฟฟ้า ปลั๊กไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน 
ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานและก่อนกลับบ้าน  

6) ห้ามวางของกีดขวางเส้นทางอพยพ โดยเด็ดขาด  
7) ก าจัดขยะและวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
8) หากเกิดอัคคีภัยและไม่สามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเอง ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังชุดปฏิบัติการ

ดับเพลิง หรือชุดประสานงานหรือประชาสัมพันธ์  
9) เมื่อเกิดอัคคีภัยให้ปฏิบัติ ดังนี้  

- ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนก  
- ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเคร่งครัด  
- เมื่อได้ยินแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้เก็บสัมภาระส่วนตัวและทรัพย์สินมีค่าเท่าที่จ าเป็นและให้รีบ

หาทางออกจากอาคารทันทีตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล โดยไม่ย้อนกลับไปอาคารที่เกิดเพลิง
ไหม้จนกว่าจะได้รับอนุญาต  

- ขณะอพยพให้ใช้วิธีเดินเร็วชิดด้านขวาเป็นหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนผังปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในเวลำรำชกำร 
 

กำรแจ้งเหตุเพลิงไหม้และดับเพลิงข้ันต้น 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้าเห็นว่าดับเพลิงได้ 

ดับเพลิงขั้นต้น 

รายงานส่วนงานอ านวยการทราบ 

รายงานส่วนงานผู้อ านวยการ
ส านักงานฯ หรือผู้รักษาราชการแทน 

ทราบ 

ถ้าเห็นว่าดับเพลิงไมไ่ด้ 

ขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบัติการดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่สุด 

- เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย ป ฏิ บั ติ ก า ร ดั บ เ พ ลิ ง  
เข้าดับเพลิง และแจ้งให้ผู้อ านวยการดับเพลิง
ทราบ 

-  หากไม่สามารถดับได้ ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ไปยังฝ่ายสื่อสารและประสานงาน เพื่อแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 199 และ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกส่วนงานในอาคาร
อพยพ  

- ฝ่ายสื่อสารและประสานงานจัดตั้งศูนย์
ประสานงานแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  

- ผู้อ านวยการส านักงานฯ ทสจ. อุตรดิตถ์  
เข้าควบคุมสั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ 
ขั้นรุนแรง 
 

 

 



กำรอพยพหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน รับแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้จากฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง  
เพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกส่วนงานใน
อาคารที่เกิดเหตุทราบโดยทันที 

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ฝ่ายอพยพน าการอพยพไปยังจุดรวมพล

และท าการตรวจสอบยอดบุคลากร

 

          ครบ ไม่ครบ 

เพลิงสงบ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งให้อพยพกลับ 

แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันที พร้อมทั้ง
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมายังจุดปฐมพยาบาล 

ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง 
ค้นหาผู้ที่อาจติดค้างในพื้นที่เกิดเหตุ 

พบผู้บาดเจ็บ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ฝ่าย
ปฏิบัติการดับเพลิง เข้าค้นหาผู้ที่อาจติดค้าง

ในพื้นที่เกิดเหตุ 

บาดเจ็บรุนแรง 

ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงทันทีและ 
แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบโดยเร็ว 



กำรปฏิบัติระหว่ำงเกิดอัคคีภัยนอกเวลำรำชกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรก 

ถ้าเห็นว่าดับเพลิงได้ 

ดับเพลิงจนกว่าเพลิงจะยุติ 

รายงาน จนท เวร และรายงาน 
ผู้ตรวจเวร ทราบ 

รายงาน ผู้อ านวยการส านักงาน 
ทสจ. อุตรดิตถ์ ทราบ 

ถ้าเห็นว่าดับเพลิงไม่ได้ 

แจ้ง จนท เวร /ผู้ตรวจเวร 
เพื่อแจ้ง 199  

รายงานให้ ผู้อ านวยการ
ส านักงาน ทสจ. อุตรดิตถ์ 

เพื่อสั่งการ 

เมื่อเพลิงสงบให้ส ารวจความ
เสียหาย เพื่อการปรับปรุงและ

บูรณะต่อไป 



ต ำแหน่งและควำมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องตำมแผนปฏิบัติกำรดับเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่งรับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ 
ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงัและผู้บัญชำกำร
เหตุกำรณ์ 

นายปริญญา คุ้มสระพรม  
(ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์) 

ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน 
 

นางสาวรสรินทร์ พลสงคราม,  
นางสาวเกศราภรณ์ ปานนภา 

ฝ่ายปฏิบัติการดับเพลิง นายศราวุธ สุธงษา, นายเกรียงไกร เทศเพราะ 
(ชั้น 1) 
นายสมเกียรติ จินะปัน,  
นายวีรพงษ์ ษีฎา (ชั้น 2) 
นายธนกฤต แสงสาย  
(ชั้น 3) 

ฝ่ำยอพยพ 
 

นางสาววาสนา ทิพย์ศรีบุตร, นางวรรณี รอด
รักษา (ผู้น าอพยพ ชั้น 1) 
นางสาวศิริวรรณ เกตุชัยโกศล,  
นางสาวสุพิมพ์พรรณ เทพปัญญา   
(ผู้น าอพยพ ชั้น 2) 
นางปาริฉัตร เนียมพุ่มพวง (ผู้น าอพยพ ชั้น 3) 

ฝ่ำยปฐมพยำบำล นางสาวณัฐพร คมข า, นางสาวสรารัตน์  
หอมระรื่น, นางสาวสุพัตรา วงศ์สุกร,  
นางสาวปิยะฉัตร สุทรชัย, นางสาวสันต์ทัศน์สร 
อุบลสุข, นางสาววราภรณ์ จันทร์แปลก   

ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 
 

นายมรกต อินทรภู่, นายพัฒนา เกตุชัยโกศล, 
นายพีระพงศ์ ยะชะระ, นายศักดิ์ชัย ชิดเชื้อ 



หมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
ช่ือ – สกุล เบอร์ภายใน เบอร์มือถือ 

ผู้อ ำนวยกำรดับเพลิงัและผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ 
นายปริญญา คุ้มสระพรม  
(ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ์) 

107 081-7521065 

ฝ่ำยสื่อสำรและประสำนงำน 
นางสาวรสรินทร์ พลสงคราม 104 081-9190514 
นางสาวเกศราภรณ์ ปานนภา 104 089-8573605 
ฝ่ายปฏิบตัิการดับเพลิง (ช้ัน 1) 
นายศราวุธ สุธงษา 104 081-1837245 
นายเกรียงไกร เทศเพราะ 104 082-1623080 
ฝ่ายปฏิบตัิการดับเพลิง (ช้ัน 2) 
นายสมเกียรติ จินะปัน 109 089-8573605 
นายวีรพงษ์ ษีฎา 105 086-1343135 
ฝ่ายปฏิบตัิการดับเพลิง (ช้ัน 3) 
นายธนกฤต แสงสาย  108 088-2822469 
ฝ่ายอพยพ (ผู้น าอพยพ ช้ัน 1) 
นางสาววาสนา ทิพย์ศรบีุตร 104 081-0251763 
นางวรรณี รอดรักษา 104 089-8395041 
ฝ่ายอพยพ (ผู้น าอพยพ ช้ัน 2) 
นางสาวศิริวรรณ เกตุชัยโกศล 103 089-8573605 
นางสาวสุพิมพ์พรรณ เทพปญัญา 103 082-7622568 
ฝ่ายอพยพ (ผู้น าอพยพ ช้ัน 3) 
นางปาริฉัตร เนยีมพุ่มพวง 108 083-6247557 
ฝ่ำยปฐมพยำบำล 
นางสาวณัฐพร คมข า,  105 088-8180785 
นางสาวสรารัตน์ หอมระรื่น 105 082-2209907 
นางสาวสุพัตรา วงศ์สุกร, 105 087-3075461 
นางสาวปิยะฉัตร สุนทรชัย 105 061-8219050 
นางสาวสันต์ทัศน์สร อุบลสุข 109 088-2931466 
นางสาววราภรณ์ จันทร์แปลก   109 085-4011507 
ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 
นายมรกต อินทรภู ่ 109 081-8842859 
นายพัฒนา เกตุชัยโกศล 103 089-9608979 
นายพีระพงศ์ ยะชะระ 105 093-6895619 
นายศักดิ์ชัย ชิดเช้ือ 103 086-3711299 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงำนภำยนอก 

สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ 
สถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 199 
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ 1784 
โรงพยาบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1669 
สถานีต ารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ 191 

 

 

ผังฉุกเฉิน 

ถังดับเพลิง 

จุดรวมพล เส้นทางอพยพ 


